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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ekosistem Kolam 

Ekosistem merupakan hubungan timbal balik tak terpisahkan antara 

makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk bertahan hidup dan melakukan 

reproduksi, semua organisme hidup harus melakukan penyesuaian terhadap 

lingkungannya. Suatu lingkungan organisme meliputi segala sesuatu yang ada di 

sekeliling mereka. Organisme akan mempengaruhi lingkungannya, demikian pula 

semua unsur lingkungan akan mempengaruhi organisme yang bersangkutan. 

Penyesuaian antara organisme dengan lingkungannya merupakan bentuk adaptasi 

biologi (Sukarsono, 2012). 

Sistem ekologi atau ekosistem juga dapat diartikan sebagai pertukaran 

bahan - bahan antara bagian - bagian yang hidup dan yang tak hidup di dalam 

sistem. Dalam suatu ekosistem terdapat dua kompomen dasar yang saling 

mengetahui, yaitu organisme – organisme yang merupakan komponen biotik dan 

lingkungan fisik – kimia sebagai komponen abiotik. Ada berbagai ekosistem yang 

dapat kita temui di permukaan bumi, salah satu contohnya adalah ekosistem 

perairan (Odum, 1996). 

Komponen penyusun ekosistem perairan (Odum, 1999) adalah:  

a. Abiotik  

1. Substansi organik, seperti: karbohidrat, protein, lemak, dll. 

2. Substansi an-organik, seperti: Nitrogen, Fosfor, Sulfur, Kalsium, dll. 



 
 

9 
 

3. Iklim, seperti suhu dan faktor fisik lainnya.  

b. Biotik  

1. Produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri 

(autotrof) termasuk tanaman hijau dan bakteri kemoshintetik. 

2. Konsumen makro, seperti hewan (fagotrof).  

3. Konsumen mikro, seperti dekomposer/osmotrof (safrotrof).  

Ekosistem air tawar dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem lentik dan 

ekosistem perairan lotik. Ekosistem lentik adalah ekosistem yang memiliki air 

yang tidak mengalir, misalnya danau dan kolam, sedangkan ekosistem lotik 

adalah ekosistem air tawar yang mengalir, misalnya sungai. Kolam merupakan 

badan perairan tergenang buatan manusia yang memiliki ciri ekologis hampir 

sama dengan danau (Basmi, 1999).  

Karakteristik perairan tergenang adalah:  

1. Arus stagnan; arusnya relatif tidak ada/sangat rendah. 

2. Tedapat stratifikasi suhu; suhu akan berkurang/semakin rendah dengan 

bertambahnya kedalaman. 

3. Oksigen, akan berkurang/semakin rendah dengan bertambahnya kedalaman. 

4. Dasar perairan umumnya bersubstrat lumpur. 

5. Memiliki RT (Residence Time) yang lama. 

6. Organisme tidak membutuhkan adaptasi khusus.  

Zonasi di perairan tergenang secara horizontal (Gambar 1) adalah:  
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1. Zona litoral : zona ini berada di tepi perairan ini umumnya berada di 

wilayah perairan dangkal dan memiliki penetrasi cahaya sampai ke dasar. 

Pada zona ini terdapat tanaman air. 

2. Zona limnetik, merupakan daerah perairan air terbuka sampai kedalaman 

penetrasi cahaya yang efektif, atau disebut tingkat kompensasi dimana 

proses fotosintesis seimbang dengan proses respirasi. 

3. Zona profundal, merupakan bagian dasar air yang tidak tercapai oleh 

penetrasi cahaya yang efektif. Pada kolam zona profundal tidak ada.  

Zonasi perairan tergenang secara vertikal (Gambar 1) adalah:  

1. Zona eufotik : zona dimana penetrasi cahaya matahari masih ada. Pada zona 

ini terdapat banyak fitoplankton karena fitoplankton membutuhkan cahaya 

matahari untuk melakukan fotosintesis. 

2. Zona disfotik : zona dimana penetrasi cahaya matahari tidak ada. Pada zona 

ini fitoplankton tidak ada. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 zona Di Perairan Tergenang  

Sumber: (Odum, 1996) 
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2.2 Kolam Kampus Universitas Muhammadiyah Malang 

Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang ini memiliki berbagai 

fasilitas diantaranya kolam buatan. Kolam buatan ini telah ada bahkan sebelum 

Universitas Muhammadiyah Malang berdiri dan diperkirakan ada sejak zaman 

penjajahan jepang. Memiliki luas 3558,452 m² dengan dua sisi yang dipisah oleh 

sebuah jembatan penghubung yang menuju Gedung Kuliah Bersama I (GKB I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kolam Kampus Universitas Muhammadiyah Malang  

Sumber: (Foto, 2018 ) 

 

Kolam sebelah barat memiliki kedalaman kurang lebih 1 m hingga 1,5 m dan 

sebelah timur memiliki kedalaman 3 m hingga 6 m. Terdapat gazebo di pinggir 

area kolam yang biasa digunakan mahasiswa untuk belajar sembari menikmati 

pemandangan kolam kampus yang berwarna hijau. Warna hijau ini disebabkan 

karena terdapat lumut di dasar dan dinding-dinding kolam. Di dalam kolam 

buatan tersebut terdapat berbagai biota air seperti jenis ikan mujair, ikan tombro, 
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dan ikan betok serta beberapa jenis udang air tawar. Selain biasa digunakan 

sebagai sarana hiburan dan rekreasi, kolam buatan tersebut juga digunakan 

sebagai sarana edukasi. 

2.3 Plankton 

Plankton adalah makhluk (tumbuhan atau hewan) yang hidupnya 

mengapung, mengambang atau melayang di dalam air yang kemampuan 

renangnya (kalaupun ada) sangat terbatas hingga selalu terbawa hanyut oleh arus. 

Istilah “plankton” pertama kali dikenalkan oleh Victor Hansen pada tahun 1887, 

yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti mengembara. Plankton berbeda 

dengan nekton yang merupakan hewan yang mempunyai kemampuan aktif 

berenang bebas, tidak bergantung pada arus, seperti misal ikan, cumi-cumi, 

ataupun paus. Lain pula dengan bentos yang merupakan biota yang hidupnya 

melekat, menancap, merayap, atau membuat liang di dasar laut seperti kerrang, 

bintang laut, ataupun karang (Nontji, 2008). 

Plankton dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu fitoplankton dan 

zooplankton. Fitoplankton adalah plankton yang berasal dari golongan tumbuhan 

sedangkan zooplankton adalah plankton yang berasal dari golongan hewan, 

sedangkan berdasarkan daur hidupnya dibagi 2 kelompok yaitu holoplankton yaitu 

organisme akuatik yang seluruh daur hidupnya bersifat planktonik dan 

meroplankton yaitu organisme akuatik yang sebagian dari daur hidupnya bersifat 

planktonik, yang termasuk meroplankton adalah larva hewan laut yang pada saat 

dewasa menjadi benthos atau nekton (Nybakken, 1992).  

Plankton berdasarkan ukurannya dibagi menjadi 5 kelompok yaitu : 
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1. Megaplankton, yaitu plankton dengan ukuran diatas 2 mm. 

2. Makroplanton, yaitu plankton dengan ukuran 0.2-2 mm. 

3. Mikroplankton, yaitu plankton dengan ukuran 20 μm – 0,2 mm. 

4. Nanoplankton, yaitu plankton dengan ukuran 2 μm- 20 μm. 

5. Ultraplankton, yaitu plankton dengan ukuran kurang dari 2 μm. 

Penggolongan ini tidak membedakan antara fitoplankton dan zooplankton 

(Nybakken, 1982). 

 

2.3.1. Fitoplankton 

Fitoplankton adalah tumbuhan renik yang hidup dalam air yang menempati 

posisi sebagai produsen tingkat pertama dari mata rantai makanan di perairan. 

Fitoplankton mempunyai peranan yang sangat penting sebagai produsen primer 

karena mampu membuat bahan organik dari bahan anorganik dengan menyerap 

cahaya matahari untuk berfotosintesis. Fotosintesis yang dilakukan fitoplankton 

dapat terjadi hanya jika tersedia cahaya, air dan karbondioksida, sedangkan 

pertumbuhan dan reproduksinya dari ketersediaan unsur-unsur mineral sebagai 

nutrien terutama nitrogen dan fosfor (Odum 1998).  

Fitoplankton dikelompokkan ke dalam lima kelas besar yaitu Chlorophyta 

(alga hijau), Cyanophyta (alga biru), Chrysophyta, Pyrrophyta, dan Euglenophyta 

(Newell dan Newell, 1977). Kelas Bacillariophyceae dari filum Chrysophyta yang 

paling banyak membentuk sebagian besar biomassa fitoplankton di laut karena 

golongan ini lebih mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan 

hidupnya (Nybakken, 1992).  
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Fitoplankton dapat digunakan sebagai salah satu dari parameter ekologi 

yang dapat menggambarkan bagaimana kondisi ekologis suatu perairan dan 

merupakan salah satu parameter tingkat kesuburan suatu perairan. Fitoplankton 

yang subur umumnya ada pada sekitar muara sungai. Hal ini terjadi karena 

masuknya zat hara dari daratan yang masuk ke sungai dan dialirkan ke laut 

(Odum, 1998). 

Kelimpahan Fitoplankton yang besar dari jenis tertentu dapat 

menyebabkan blooming dan kemungkinan dapat terjadi Red Tide yang dapat 

mengakibatkan kematian pada ikan dan hewan lain. Red Tide sebagai perubahan 

warna perairan yang disebabkan oleh plankton mikroskopik yang dapat 

mengakibatkan kematian dari ikan dan hewan-hewan lain. Beberapa Species yang 

dapat menyebabkan Red Tide adalah Mesodinium rubrum, Ciliata, Trichodesmium 

dari alga hijau-biru dan Noctiluca scintillans dari dinoflagellate yang 

menunjukkan warna merah muda sampai merah (Okaichi, 2003). 

 

2.3.2. Zooplankton 

Zooplankton merupakan plankton hewani yang hidupnya mengapung atau 

melayang dalam air. Kemampuan renangnya sangat terbatas hingga 

keberadaannya sangat ditentukan kemana arus membawanya. Zooplankton 

bersifat heterotrofik, yang maksudnya tak dapat memproduksi sendiri bahan 

organik dari bahan anorganik. Oleh karena itu, untuk kelangsungan hidupnya ia 

bergantung pada bahan organik dari fitoplankton yang menjadi makanannya. Jadi 

zooplankton lebih berfungsi sebagai konsumen (consumer) bahan organik. 
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Walaupun beberapa anggota dari zooplankton dapat bergerak aktif, namun 

gerakan tersebut hanya membantu untuk mempertahankan diri dalam posisi 

vertikal, karena pada umumnya zooplankton tidak dapat melawan gerakan arus 

(Nontji, 2008). 

Berdasarkan daur hidupnya, zooplankton dibedakan atas dua kelompok 

yaitu : (1). Holoplankton, merupakan organisme zooplankton yang seluruh daur 

hidupnya bersifat plankton, meliputi Copepoda, Rotaria dan Chaetognata, dan (2). 

Meroplankton, merupakan organisme yang hanya sebagian dalam daur hidupnya 

dijalani sebagai plankton, yaitu pada fase mudanya meliputi larva ikan, larva 

Crustacea dan larva Mollusca (Nybakken 1992).  

Zooplankton memegang peranan penting dalam jaring makanan di perairan 

yaitu dengan memanfaatkan fitoplankton, dimana fitoplankton itu sendiri 

memanfaatkan nutrient melalui proses fotosintesis (Kaswadji, 1993). Pada proses 

selanjutnya zooplankton merupakan sumber makanan alami bagi larva ikan dan 

mampu mengantarkan ke jenjang trolik yang lebih tinggi. Menurut Nybakken 

(1992), hanya satu golongan zooplankton yang penting, yaitu Subkelas Copepoda 

(Kelas Crustacea, Filum Arthropoda). Peranan zooplankton sebagai herbivor 

primer di perairan memiliki arti penting karena dapat mengontrol kelimpahan 

fitoplankton. 

Dengan demikian zooplankton berperan sebagai mata rantai antara 

produsen primer dengan karnivora besar dan kecil. Struktur komunitas dan pola 

penyebaran zooplankton dapat dijadikan sebagai salah indikator biologi dalam 

mcnentukan perubahan kondisi suatu perairan (Nybakken, 1992). 
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2.3.3. Indeks Diversitas Plankton 

Diversitas berasal dari bahasa latin yang berarti keanekaragaman. 

Sedangkan indeks diversitas species adalah perbandingan antara jumlah species 

dengan jumlah individu dalam komunitas. Atau perbandingan antara jumlah 

species dengan important value dari individu (Odum, 1971). 

Makhluk hidup sebagai komponen biotik tak dapat dipisahkan dari 

lingkungan nonbiotik sebagai komponen abiotik dalam ekosistem. Beberapa 

kelompok utama organisme yang dapat dijadikan tolak ukur pencemaran sebagai 

indikator biologis diantaranya ialah bakteri, algae, protozoa, invertebrata, dan ikan 

(Odum, 1971). 

Kelimpahan komunitas fitoplankton di laut sangat berhubungan dengan 

kandungan nutrien seperti nitrat, fosfat, silikat dan zat hara lainnya. Kandungan 

nutrient dapat mempengaruhi kelimpahan fitoplankton dan sebaliknya 

fitoplankton yang padat dapat menurunkan kandungan nutrien dalam air (Prescott, 

1970).  

Nutrien tidak berpengaruh langsung terhadap keberadaan zooplankton, 

tetapi dimanfaatkan oleh fitoplankton untuk pertumbuhannya. Kemudian 

fitoplankton akan dimanfaatkan oleh zooplankton. Pengkayaan nutrien yang 

tinggi tidak selalu bersamaan dengan produksi zooplankton yang tinggi. Pada saat 

nutrien tinggi dan fitoplankton maksimum, jumlah zooplankton pada waktu itu 

rendah, bahkan mencapai minimum. Hal ini terjadi diakibatkan pertukaran fungsi 

antara fitoplankton dan zooplankton (Nontji, 1993). Secara vertikal, distribusi 

zooplankton dipengaruhi oleh migrasi vertikal yang dilakukan zooplankton yaitu 
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ke arah dasar pada siang hari dan ke arah di lapisan permukaan pada malam hari 

(Nybakken 1992). 

Aspek keanekaragaman hayati dapat diketahui dari jenis dan jumlah jenis. 

Nilai keanekaragaman ditentukan oleh jumlah takson yang berbeda dan 

keseragaman, yaitu penyebaran individu alam suatu kategori sistematik (misalnya 

jenis). Keanekaragaman dapat diketahui dengan menggunakan persamaan 

Shanoon-Wiener (Basmi, 1999). 

 

Keterangan :  

H’               : Indeks diversitas Shanon-Wiener  

Pi                : ni/N  

ni         : Jumlah individu jenis ke-i  

H’<1,5        : Keanekaragaman rendah  

1,5<H’<3,5 : Keanekaragaman sedang  

H’>3,5        : Keanekaragaman tinggi 

Tabel  2.1 Kriteria Kualitas Air 

 

 

 

 

 

Indeks Keanekaragaman Kualitas Air 

>3 

1-3 

<1 

Air bersih 

Setengah tercemar 

Tercemar 
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Indeks keanekaragaman merupakan parameter yang sangat berguna 

terutama untuk mempelajari gangguan faktor-faktor lingkungan atau abiotik 

terhadap suatu komunitas atau untuk mengetahui stabilitas komunitas. Perairan 

yang berkualitas baik biasanya memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi dan 

sebaliknya pada perairan buruk atau tercemar biasanya memiliki keanekaragaman 

jenis yang rendah. 

 

2.4 Parameter Fisika kimia  

2.4.1. Oksigen Terlarut (DO) 

Oksigen terlarut di dalam suatu perairan merupakan zat yang essensial bagi 

kehidupan, terutama mikroorganisme, ikan dan tumbuhan air. Oksigen berguna 

pada proses metabolisme dalam tubuh untuk pertumbuhan dan berkembang biak. 

Sumber oksigen dalam air laut berasal dari difusi udara, fotosintesis fitoplankton, 

tanaman air dan aliran air yang masuk. Oksigen merupakan salah satu unsur yang 

sangat penting bagi kehidupan plankton karena dibutuhkan dalam proses respirasi 

dan metabolism lainnya.  

Selain itu kandungan oksigen terlarut yang tinggi dalam suatu perairan dapat 

menggambarkan produktifitas yang tinggi pula. Kelarutan oksigen dalam air 

berkurang dengan naiknya suhu dan salinitas, maka kandungan oksigen dalam air 

akan bervariasi sesuai dengan variasi parameter tersebut (Nybakken 1992). Selain 

itu, penurunan kandungan oksigen terlarut dapat diakibatkan karena adanya 

limbah yang masuk ke perairan (Nybakken 1992). Kadar oksigen terlarut di 

perairan tropis umumnya kurang dari 10 ppm (Apha, 1979).  
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Rendahnya oksigen terlarut dalam perairan bisa menjadi indikator 

pencemaran bahan organik akibat pesatnya aktivitas bakteri dalam menguraikan 

bahan organik di perairan. Rendahnya oksigen di perairan mengakibatkan bakteri 

mereduksi nitrat menjadi nitrit yang membahayakan perairan. Terkait hal ini 

dilakukan bakumutu air laut untuk biota laut yang dikeluarkan oleh Keputusan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 2004 oksigen terlarut di 

dalam air harus lebih dari 5 ppm. Berikut ini penggolongan tingkat kandungan 

oksigen terlarut, lebih dari 5 ppm tingkat pencemaran rendah, 0 -5 ppm tingkat 

pencemaran sedang dan kurang dari 5 ppm tingkat pencemaran tinggi.  

 

2.4.2. Temperatur 

Suhu memegang peranan penting bagi kehidupan organisme perairan. Suhu 

dapat mempengaruhi produktifitas primer perairan, dimana suhu berperan 

terhadap proses fotosintesis. Menurut Nybakken (1992), suhu merupakan ukuran 

energi gerakan molekul. Proses kehidupan yang vital dapat dipengaruhi oleh suhu 

dan hanya berfungsi dalam kisaran yang sempit biasanya antara 0-40 °C 

(Nybakken 1992). Hal ini dikarenakan diluar kisaran suhu tersebut dapat merusak 

fungsi organ tubuh organisme. Suhu air laut secara langsung berpengaruh pada 

proses metabolisme dan respirasi fitoplankton, sedangkan, pengaruh suhu secara 

tidak langsung terjadi pada daya larut 02 yang digunakan untuk respirasi hewan 

laut. Kenaikan suhu dapat menyebabkan berkurangnya kelarutan oksigen. 

Menurut Nontji (1987), suhu air di perairan Indonesia umumnya berkisar 

antara 28-31°C. Proses-proses fotosintesis dapat terjadi pada selang antara 25 °C 
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sampai 40°C (Reynolds 1990). Kisaran suhu yang baik untuk kehidupan 

fitoplankton adalah`antara 20-30 °C. Suhu optimum bagi fitoplankton bervariasi 

dengan adanya pengaruh intensitas cahaya dan konsentrasi nutrien (Fogg 1965 

dalam Ambiasa 2007). Menurut Nybakken (1992), suhu yang baik bagi plankton 

secara umum berkisar antara 20-30 °C.  

 

2.4.3. Kecerahan dan Kekeruhan 

Kecerahan suatu perairan sangat penting bagi kehidupan makhluk autotrof 

(fitoplankton) di laut karena sangat berhubungan dengan besamya radiasi sinar 

matahari yang masuk dalam perairan tersebut, sehingga mempengaruhi 

produktifitas fitoplankton akibatnya fitoplankton banyak ditemukan di daerah di 

lapisan permukaan air daripada di daerah yang lebih dalam. Transparansi atau 

kejernihan air suatu ekosistem perairan juga ikut menentukan keadaan biota air di 

dalamnya, karena meningkatnya kekeruhan mengakibatkan terbatasnya 

transparansi atau penetrasi sinar matahari dan menurunnya produktivitas primer 

(Connel and Miller, 1995; Lee et.al. 1995). 

Menurut Nybakken (1988), laju fotosintesis akan tinggi bila tingkat 

intensitas cahayanya tinggi dan menurun bila intensitas cahayanya juga menurun. 

Kekeruhan merupakan penurunan penetrasi cahaya secara mencolok, selanjutnya 

ini akan menurunkan fotosintesis fitoplankton yang mengakibatkan turunnya 

produktifitas fitoplankton. Pola sebaran di lapisan permukaan kekeruhan 

memperlihatkan bahwa semakin ke daerah pantai kekeruhan pantai semakin tinggi 

dan bervariasi.  
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2.4.4. pH (Derajat Keasaman) 

Menurut Nybakken (1988), pH adalah jumlah ion hidrogen dalam suatu 

larutan. pH air laut bersifat basa. Nilai pH di laut umumnya berkisar antara 7,5 – 

8,4. Nilai pH yang tertinggi terdapat pada lapisan di lapisan permukaan atau di 

dekat lapisan permukaan. Derajat keasaman/pH di dekat pantai lebih rendah 

dibandingkan dengan yang di laut karena di daerah pantai terjadi percampuran 

dengan air dari daratan atau sungai sungai di dekat teluk. Umumnya kisaran pH 

yang baik untuk kehidupan fitoplankton berkisar antara 6-9 (Odum 1998). 

 

2.4.5. Nutrien  

Nutrien atau zat hara merupakan zat-zat yang sangat penting bagi 

produktivitas primer fitoplankton dalam air. Nutrien tersebut di absorbsi oleh 

fitoplankton dan seterusnya masuk ke dalam rantai makanan. Produktivitas primer 

dapat didefinisikan sebagai laju pembentukan senyawa-senyawa organik dari 

senyawa-senyawa anorganik melalui proses fotosintesis dalam suatu waktu dan 

volume (Nybakken 1988). 

Adanya variasi dan zat-zat hara di suatu lokasi perairan juga mempengaruhi 

produksi fitoplankton. Kandungan zat hara lapisan di lapisan permukaan 

diperairan Indonesia seperti juga perairan tropis lainnya umumnya berkonsentrasi 

rendah. Rendahnya konsentrasi ini disebabkan oleh penyinaran matahari yang 

berlangsung setahun penuh sehingga metabolisme biota air berlangsung cepat. 

Dengan demikian penimbunan nutrisi seperti yang sering terjadi di perairan 

dengan iklim sedang tidak terlaksana. Walaupun demikian adapula perairan di 
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Indonesia yang mengandung nutrisi tinggi dan ini biasanya karena adanya 

pasokan nutrisi dari darat yang terbawa aliran air sungai dan akhirnya memasuki 

ekosistem air laut, selain itu turbulensi/pengadukan air karena gelombang atau 

arus pasang di perairan dangkal yang menyebabkan zat hara terangkat ke 

permukaan.  

Menurut Nybakken (1992) zat organik utama yang diperlukan fitoplankton 

dan sering menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan biota plankton adalah 

nitrogen, terutama Nitrat, NO3- dan Fosfor sebagai Fosfat, PO4-. Zat hara nitrat 

dan fosfat merupakan salah satu mata rantai makanan yang dibutuhkan dan 

mempunyai pengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan hidup 

organisme di laut. 

Menurut Dugdale dalam Sediadi (1999) setiap jenis fitoplankton 

mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan adanya perubahan nutrien 

dalam pertumbuhannya.  

a. Nitrat 

Nitrogen di perairan berada dalam bentuk nitrogen molekular (N2) atau 

sebagai garam-garam anorganik nitrat, nitrit dan ammonium dan beberapa 

senyawa nitrogen organik seperti urea dan asam-asam amino. Nitrat merupakan 

bentuk nitrogen utama di perairan, nitrogen terdapat dalam bentuk-bentuk 

molekul protein dalam organisme yang telah mati kemudian diuraikan menjadi 

bentukbentuk inorganik oleh serangkaian organisme pengurai, terutama 

pembentuk nitrat. Hasil selanjutnya adalah zat hara nitrat yang merupakan 

bentuk yang siap digunakan oleh fitoplankton (Odum, 1998). 
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Kadar nitrat di laut sangat dipengaruhi oleh masuknya limbah-limbah 

domestik dan pertanian yang banyak mengandung nitrat. Kadar nitrat akan 

semakin meningkat dengan bertambahnya kedalaman. Pada distribusi dilapisan 

permukaan kadar nitrat akan semakin tinggi di daerah muara sungai. Kadar 

nitrat maksimal berkisar antara 0,01 – 1 mg/liter (Reynolds 1990).  

b. Fosfat  

Fosfat merupakan salah satu zat hara yang dibutuhkan dan mempunyai 

pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan hidup organisme di laut. 

Fitoplankton merupakan salah satu parameter biologi yang erat hubungannya 

dengan fosfat. Tinggi rendahnya Kelimpahan fitoplankton di suatu perairan 

tergantung kepada kandungan zat hara di perairan tersebut, antara lain zat hara 

fosfat (Nybakken 1992). 

Senyawa anorganik fosfat yang terkandung dalam laut umumnya berada 

dalam bentuk ion (orto) asam fosfat, H3PO4 (Koreleff, 1976 dalam 

Hutagalung et al, 1997). Sama halnya seperti zat hara lainnya, kandungan 

fosfat di suatu perairan secara alami terdapat sesuai dengan kebutuhan 

organisme yang hidup di perairan tersebut.  

 

2.5 Tinjauan Kependidikan 

Pendidikan biologi memikirkan dua masalah pokok, yakni organisasi yang 

mempelajari biologi dan organisasi instruksional belajar biologi. Kedua masalah 

tersebut harus benar-benar dikuasai jika ia ingin berhasil sebagai guru biologi 

yang profesional. Salah satu hal yang harus dikuasai dan dimiliki seorang  guru 
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adalah mampu  menggunakan sumber atau media termasuk di dalamnya adalah 

sumber belajar (Djohar, 1984). 

Pemanfaatan obyek alam atau lingkungan sangatlah memungkinkan, karena 

alam sekitar mampu berfungsi sebagai gudang, alat, dan bahan (permasalahan) 

yang dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Oleh karena itu lebih 

baiknya ditekankan pada kegiatan-kegiatan aktif siswa untuk mempelajari suatu 

obyek yang hendak dipelajari. Dalam interaksi dengan obyek belajar tersebut 

siswa tidak sekedar mendeskripsikan keadaan, tetapi lebih jauh dari itu paling 

tidak dilanjutkan dengan generalisasi. Sebab proses belajar mengajar tidak 

berhenti hanya pada kegiatan empirik, tetapi terus dilanjutkan dengan kegiatan 

logik melalui pemikiran dan perenungan terhadap fakta-fakta untuk memperoleh 

konsep-konsep dan nilai-nilai lainnya sebagai hasil interaksinya dengan obyek 

belajar (Djohar, 1985). 

Melalui keterlibatan seperti itulah yang dapat memberikan yang dapat 

memberikan peluang bagi siswa untuk belajar lebih luas, yang berarti siswa dilatih 

belajar dan mengerti bagaimana cara belajar, sekaligus mengembangkan potensi 

rasional pikir, keterampilan dan kepribadiannya (Djohar, 1974). 

 

2.5.1. Sumber Belajar Biologi 

Hakikatnya, sumber belajar yang sesungguhnya adalah banyak dan terdapat 

di mana-mana, mulai dari di sekolah sampai di pusat kota. Djamarah dan Aswan 

(2010:122) mengelompokkan sumber-sumber belajar menjadi 5 kategori, yaitu: 

(1) Manusia; (2) Buku/perpustakaan; (3) Media masa; (4) Alam lingkungan; dan 
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(5) Media pendidikan. Sumber belajar lain yang bisa digunakan dalam proses 

pembelajaran dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) Tempat/lingkungan; (2) 

Orang/narasumber; (3) Objek; dan (4) Bahan cetak dan non cetak (Haqqi, 

2016:39). Berdasarkan hal tersebut, maka sumber belajar dapat didefinisikan 

sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk memberikan pengalaman, 

menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru (perubahan),  

menambah keterampilan, dan membantu siswa dalam proses pembelajaran serta 

mengoptimalkan hasil belajar. 

Biologi sebagai bagian integral dari ilmu pengetahuan alam, memberikan 

berbagai pengalaman belajar dan keterampilan proses sains untuk memahami 

konsep yang berkaitan dengan kehidupan makhluk hidup. Sumber belajar biologi 

merupakan segala sesuatu baik benda maupun gejalanya yang dapat dipergunakan 

untuk memperoleh pengalaman dalam rangka pemecahan permasalahan biologi 

tertentu (Suhardi, 1988:2). Hal tersebut identik pada proses kegiatan ilmiah yang 

mengembangkan keterampilan proses sains yang dilakukan oleh peserta didik 

melalui berbagai aktivitas seperti mengamati, menganalisa, melakukan percobaan 

untuk menemukan sendiri konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

manusia. 

 

2.5.2. Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar dapat dikembangkan 

dalam tiga bentuk. Bentuk pertama adalah pemanfaatan proses dan produk 

sebagai sumber belajar untuk pembelajaran pada kompetensi dasar tertentu, kelas 
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tertentu, dan jenjang sekolah tertentu. Bentuk kedua adalah pemanfaatan produk 

penelitian sebagai sumber belajar dalam wujudnya sebagai buku. Buku yang 

dimaksud adalah buku ajar bagi siswa. Sebagai buku ajar, peruntukannya dapat 

bersifat sebagai buku pengayaan atau buku bacaan populer. Bentuk ketiga adalah 

pemanfaatan produk penelitian sebagai media pembelajaran yang diwujudkan 

dalam bentuk komik (cergam), brosur, media pembelajaran interaktif, atau bentuk 

lainnya (Nurwidodo, et al., 2016). 

Tidak semua objek penelitian dapat digunakan sebagai sumber belajar, 

sehingga perlu adanya pengkajian yang mendalam dan sistematik melalui 

penelitian. Menurut Djohar (1987) dalam Nurwidodo et al. (2016), menjelaskan 

bahwa pemanfaatan objek menjadi sumber belajar yang efektif perlu 

memperhatikan syarat-syarat berikut: (1) Kejelasan potensinya; (2) Kejelasan 

sasarannya; (3) Kesesuaian dengan tujuan belajar; (4) Kejelasan informasi yang 

dapat diungkap; (5) Kejelasan pedoman eksplorasinya; dan (6) Kejelasan hasil 

yang diharapkan.  

Hasil penelitian ini adalah proses dan produk ilmiah. Segi prosesnya, 

penelitian ini melibatkan kegiatan yang berpijak pada prosedur ilmiah yang 

meliputi observasi, merumuskan masalah, menentukan tujuan, merumuskan 

hipotesis, merencanakan penelitian, mengorganisasikan data, menganalisis, dan 

membuat kesimpulan. Adapun dari segi produknya penelitian ini mampu 

mengungkap fakta, analisis fakta, mengembangkan konsep, prinsip dan hukum 

serta pemakaian terminologi dalam pengkomunisasi. Sumber belajar dari segi 

proses yang dapat dicapai berkaitan dengan pengembangan keterampilan belajar 
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biologi, sedangkan dari segi produk berkaitan dengan kepentingan pengembangan 

fakta dan konsep keilmuannya (Nurwidodo et al., 2016). 

 

 


